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 KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 2020. február 6. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének 

  

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

  

   

  Az ülésen hozott határozatok 

 száma:                                                     tárgya: 

 13/2020. (II.6.)  a 2020. évi Közbeszerzési Tervről 

 14/2020. (II.6.)  a Kistormás-Kölesd Szennyvíz-beruházási Társulás 

  Társulási megállapodásának módosításáról 

 15/2020. (II.6.) Önerő bevonásáról a TOP-31.1-15-TL1-2016-00008 

  azonosítószámú pályázatban 
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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

  

Készült: Kistormás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 6-án 

(csütörtökön) 17.45 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

Az ülés helye:     Kölesd, Művelődési Ház földszinti nagyterem (7052 Kölesd, Kossuth tér 12.) 

 Jelen vannak:  

 Pintér Ferenc polgármester 

 Farkas Krisztina alpolgármester 

 Andrási János    

 Péterné Borza Nikolett képviselők 

Távol maradt:  Borza Ferenc képviselő 

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 
 dr. Herczig Hajnalka jegyző 

 Vislócki Virág jegyzőkönyvvezető 

  

Pintér Ferenc polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítja, hogy 4 képviselő jelent meg, így az ülés határozatképes, és azt megnyitja.  

Borza Ferenc képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt van távol. 

A polgármester elmondja, hogy a költségvetés elfogadása végett volt szükséges összehívni a 

rendkívüli ülést. A napirend módosul, mert tárgyalni szükséges a falugondnoki szolgálat szakmai 

programjának módosítását is az egyebek keretein belül, illetve zárt ülés tartása is szükséges. 

Javaslatot tesz a napirend megtárgyalására. 

A képviselő-testület a napirendet 4 igen szavazattal, tartózkodás nélkül a módosítás szerint fogadja el: 

 N a p i r e n d: 

I. Döntés Kistormás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról 

 Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester –(írásbeli előterjesztés) 

  

II. Döntés a 2020. évi Közbeszerzési Terv jóváhagyásáról 

 Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester –(írásbeli előterjesztés) 

  

III. Döntés a Kistormás-Kölesd Szennyvíz-beruházási Társulás Társulási 

megállapodásának módosításáról  

 Előterjesztő: Pintér Ferenc – (írásbeli előterjesztés) 

  

IV. Egyebek 

 Zárt ülés: 

V. Egyedi hatósági ügy: települési támogatási kérelem 

 Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – helyben, írásos előterjesztés 

  

 Ezután rátérnek a napirendek megtárgyalására. 

 

I. Döntés Kistormás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról 

 Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester –(írásbeli előterjesztés) 

Pintér Ferenc polgármester átadja a szót a jegyző asszonynak. 

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondja, hogy az előzetesen kiküldött anyaghoz annyi kiegészítést 

kíván tenni, hogy Baky László továbbra is alkalmazásban marad a szennyvíz ügyek rendezése, 

illetve a faluban előforduló kutyaügyek, parlagfüves ügyek stb. megoldása érdekében. Ezért 

megjelenik az ő személyi juttatása, továbbá 1 fő a munkaügyi központ általi támogatási lehetőség 

révén alkalmazásra kerül. Itt is a bére és járulékai jelennek meg. 

Ezután röviden összefoglalja és ismerteti a főbb számokat. 

Pintér Ferenc polgármester elmondja, hogy másban nem változtak a korábban ismertetett számok. 

Kérdés, hozzászólás nincs.  
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 A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 1/2020. (II.7.) 

 önkormányzati rendelettervezete 

 a 2020. évi költségvetésről 

  

II. Döntés a 2020. évi Közbeszerzési Terv jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester –(írásbeli előterjesztés) 

 

dr. Herczig Hajnalka jegyző röviden elmondja, hogy a kerékpárút pályázat végett el kell fogadni a 

közbeszerzési tervet, melyet minden év elején meg kell tenni, törvényi kötelezettség. Idén nem 

nullás, a pályázat miatt. 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 13/2020. (II.6.) önkormányzat határozat: 

 a 2020. évi Közbeszerzési Tervről 
 Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kistormás 

Községi Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervét az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 

  

 Felelős: Pintér Ferenc polgármester, közzétételért jegyző 

 Határidő: 2020. március 31. 

 Határozatról értesül:  Pénzügy 

     Irattár 

 

III. Döntés a Kistormás-Kölesd Szennyvíz-beruházási Társulás Társulási 

megállapodásának módosításáról  

 Előterjesztő: Pintér Ferenc – (írásbeli előterjesztés) 

Pintér Ferenc polgármester átadja a szót a jegyző asszonynak. 

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondja, hogy a társulási megállapodás módosítására a személyi 

változások miatt van szükség. A polgármesterek és alpolgármesterek személye változott, továbbá 

néhány jogszabályváltozás és aktualizálás történt. A társulás elfogadta a módosítást, most a 

tagönkormányzatoknak kell. 

Hozzászólást, megjegyzést nem intéznek. 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

  

 14/2020. (II.6.) önkormányzat határozat: 

 a Kistormás-Kölesd Szennyvíz-beruházási Társulás Társulási 

megállapodásának módosításáról 
 

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistormás-

Kölesd Szennyvíz-beruházási Társulás Társulási megállapodásának 

módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

 Felelős: Pintér Ferenc polgármester 

 Határidő: azonnal 

 Határozatról értesül:  Pénzügy 

    Irattár 
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IV. Egyebek 

1. Döntés ráemelésről, illetve önerő bevonásáról a TOP-31.1-15-TL1-2016-00008 

azonosítószámú, „Kölesd Kistormás Községeket összekötő kerékpárút 

építése” elnevezésű pályázatban 

 Előterjesztő: Pintér Ferenc – (írásbeli előterjesztés) 

 

Pintér Ferenc polgármester átadja a szót a jegyző asszonynak. 

 dr. Herczig Hajnalka jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a kerékpárút pályázat költségei 

megemelkedtek. Sajnos a kapott támogatás nem fedezi a költségeket. Két lehetőség van: első 

körben ráemelést kérni, második eset, hogy a hiányzó összeget lakosságszám-arányosan Kölesd és 

Kistormás önerőként bevállalja. Nem jó hír, de sajnos az építési költségek oly mértékben 

emelkedtek a 2016-os beadást követően, hogy a kapott támogatás nem elég. 

 Ezután röviden elemzik a lehetőségeket, előnyeit, hátrányait. 

 Hosszas átbeszélést követően végül az alábbi döntés születik. 

 A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

  

 15/2020. (II.6.) önkormányzat határozat: 

 Önerő bevonásáról a TOP-31.1-15-TL1-2016-00008 

azonosítószámú pályázatban 

 

Kistormás Községi Önkormányzat TOP-31.1-15-TL1-2016-00008 

azonosítószámú, „Kölesd Kistormás Községeket összekötő kerékpárút 

építése” elnevezésű pályázat keretében a kivitelezésével kapcsolatban 

elkészült tervezői költségbecslésre tekintettel az alábbi döntést hozza: 

 Az építéshez kapcsolódó költségek esetében a tervezői költségbecslés 

alapján hiányzó nettó 14.173.642,- Ft összegű fedezetet a konzorci-

umi tagok elsődlegesen ráemelésből, ráemelés hiányában lakos-

ságszám-arányosan, saját forrásból biztosítják a közbeszerzési el-

járás eredményének ismeretében. 
  

 Felelős: Pintér Ferenc polgármester 

 Határidő: 2020. évben folyamatos 

 Határozatról értesül: Magyar Államkincstár 

     Pénzügy 

     Irattár 

  

2. Döntés a falugondnoki szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Pintér Ferenc – (írásbeli előterjesztés) 

 Pintér Ferenc polgármester elmondja, hogy a szakmai program módosítása szükséges, mivel a 

szociális étkeztetést nem az önkormányzat, hanem a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás biztosítja. 

A képviselők hozzászólást, megjegyzést nem intéznek. 

 

 A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 16/2020. (II.6.) önkormányzat határozat: 

 a falugondnoki szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról 

  

 Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 

1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a falugondnoki szolgálat 

szakmai programját. 

  

 Felelős: Pintér Ferenc polgármester 

 Határidő: azonnal 
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 Határozatról értesül:  Tolna Megyei Kormányhivatal 

     Pénzügy 

     Irattár 

  

További megtárgyalni való nem lévén a polgármester 17.53 órakor berekeszti a rendkívüli nyilvános 

ülést. 

 

A képviselő-testület az Mötv. 46.§ (2) bekezdése szerint az egyedi hatósági ügyeket zárt ülésen 

tárgyalja. 

 

 

kmft 

 

 

 Pintér Ferenc  dr. Herczig Hajnalka 

 polgármester  jegyző 


